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Lidt mere om bogen
Bogen Kanon Natur – Insekter er målrettet grundskolens undervisning i natur/teknik,
udeundervisning samt tvær- og flerfaglige forløb på mellemtrinnet. Materialet kan også
anvendes på både yngre og ældre klassetrin.
Med udgangspunkt i de 12 insekter fra Danmarks Naturkanon sættes der fokus på
naturoplevelser, undersøgelser og læring i Danmarks forunderlige og fantastiske natur.

Formål og Fælles Mål
Selv om bogen indeholder mange oplysninger om insekterne og naturen, er den ikke tænkt
som en bog, der primært skal bruges til faglig læsning. Bogen skal bruges som inspiration til
undervisningsforløb og aktiviteter, hvor børnene kommer ud for at undersøge og opleve
insekter og andre smådyr i deres naturlige omgivelser. Derfor har vi også i denne vejledning
og i bogen samlet gode ideer og tips til, hvordan I ser, finder og fanger insekter og smådyr i
naturen. Der er også hjælp til at tage dyrene med hjem for at studere dem nøjere ved at holde
dyrene i terrarier og akvarier i en kortere periode.
Alle insekterne i bogen har et afsnit med overskriften ”Skal vi mødes?”. Her finder I flere
oplysninger om hvor, hvornår og hvordan, I kan finde insekterne i naturen.
Generelt kan I hente oplysninger om regler, adgangsforhold og god opførsel i naturen på Skovog Naturstyrelsens hjemmeside www.udinaturen.dk
Målet med bogen er naturligvis også, at børnene skal lære insekterne og deres spændende liv
at kende. De skal kunne kende forskel på insekterne og andre smådyr og kende til insekternes
betydning for naturen og for os mennesker på godt og ondt.
Vi ønsker også, at børnene kommer til at kende Danmarks Naturkanon som gode og
spændende eksempler på den natur, der omgiver os i Danmark, og som i sidste ende er vores
livsgrundlag.
Men mest af alt håber vi på, at bogen inspirerer både undervisere og børn til at komme ud og
opleve naturen på første hånd. Vi ved nemlig, at børn, der er ude i naturen, og som får mange
naturoplevelser, også vokser op som både brugere og beskyttere af naturen, når de bliver
voksne.
Undervisningen, der lægges op til med bogen, understøtter formål og trinmål i faget
natur/teknik og endda folkeskolens overordnede formål, hvor der i den første paragraf blandt
andet står:
Folkeskolens formål § 1
Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder,
der……….bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen.
Formål Natur/teknik
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Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener
og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi
i det daglige liv.
Stk. 2. Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer,
iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter og medvirke til, at de udvikler praktiske
færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme
elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt
deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem
menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som
baggrund for engagement og handling. Undervisningen skal skabe grundlag og interesse hos
eleverne for det videre arbejde med fagene biologi, fysik/kemi og geografi.
Natur/teknik trinmål efter 2. klasse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem
i stand til at:
Den nære omverden





beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne henføre dem til
grupper
kende udvalgte planters og dyrs livscyklus gennem året
kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever

Menneskets samspil med naturen



tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd ved ikke at kaste affald i
naturen, og når der holdes smådyr i fangenskab

Arbejdsmåder og tankegange







formulere enkle spørgsmål og udføre enkle undersøgelser, herunder: hvad er ting lavet af, hvilken
temperatur har vandet fra hanen, hvor kan vi finde regnorme, hvorfor regner det?
opleve og gøre iagttagelser som grundlag for at gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter
anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, herunder simple fælder til dyr, lup, termometer og kort
ordne resultater og erfaringer på forskellige måder
formidle resultater og erfaringer med relevant fagsprog på forskellige måder, ved fortælling,
tegning, udstilling eller fremvisning

Natur/teknik trinmål efter 4. klasse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem
i stand til at:
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Den nære omverden





kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske
grupper
kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys,
vand og temperatur
stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning,
livsbetingelser

Menneskets samspil med naturen



give eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt, herunder skovdrift,
landbrug og fredning

Arbejdsmåder og tankegange






formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og mindre
undersøgelser
gennemføre og beskrive undersøgelser og eksperimenter
arbejde hensigtsmæssigt med forskellige undersøgelsesmetoder og udstyr indendørs og udendørs
samt anvende faglig læsning
formidle – mundtligt og skriftligt – data fra egne undersøgelser og eksperimenter med relevant
fagsprog på forskellige måder og med forskellige medier

Lidt mere om insekter
Insekter er, hvad angår arter, langt den mest succesrige dyregruppe på kloden. Der er kendt
cirka 1.000.000 arter fra hele Jorden, og hvert år opdages tusindvis af nye. I virkeligheden
findes der nok flere millioner arter. Nogle mener op mod 30 millioner! I Danmark er der kendt
cirka 20.000 arter. De største insektordner er tovingede (fluer, myg osv.), årevingede (bier,
hvepse og myrer), biller, sommerfugle og næbmundede (bladlus, tæger og cikader).
Insekter er hvirvelløse dyr, der som krebsdyr og edderkopper m.fl. hører til leddyrene.
Insekterne lever overalt – på og i landjorden, i de frie vandmasser og ved bunden i ferske og
salte vande, og de er den mest dominerende gruppe, der har invaderet lufthavet.
Insekter er alligevel udprægede landdyr, og selv om mange lever i ferskvand som unge eller
hele livet, viser bygningen af insekternes åndedrætssystem, at de stammer fra landlevende
former. Insekterne er tilpassede til livet på land, og fordi de kan flyve og har forskellige
effektive tilpasninger til at modstå udtørring, har de kunnet erobre mange nicher i naturen
uden at møde særlig stor konkurrence. Insekter har en stor tilpasningsevne, stor frugtbarhed
og kort generationstid. Blandt andet derfor er 80 % af alle kendte dyrearter i verden insekter.
Insekters krop er leddelt i tre hoveddele: hoved, bryst og bagkrop. På hovedet findes
sanseorganerne og munddelene, der kan være meget forskelligt udformet, afhængigt af arten
af levevis og føde. På brystet findes hos voksne insekter tre par ben. De fleste insekter har to
par vinger. Deres indre består af bløddele, mens deres ydre skelet består af kitin, der er et
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stærkt og smidigt stof. Det hårde ydre skelet kaldes også for et exoskelet. Insekter varierer i
længde fra ¼ mm til 30 cm. Larverne kan være meget forskellige fra de voksne i udseende.
Insekter har ikke lunger, men et trachesystem, hvor de trækker vejret gennem små porer, der
leder luft ind og ud af kroppen gennem fint forgrenede luftrør. Derfor, og fordi insekter ikke
har et indre skelet, er de temmelig små. De fleste insekter har fuldstændig forvandling, hvor
de går igennem de fire stadier som æg, larve, puppe og voksen (imago). De resterende har
ufuldstændig forvandling, hvor de kun er æg, nymfer og voksne insekter. Nymferne minder om
de voksne, men får normalt først vinger, når de skifter hud for sidste gang.
Insekterne spiller en enorm rolle i naturens husholdning og kredsløb som planteædere, rovdyr,
snyltere, ådselsædere og som føde for andre dyr. For mennesker rummer insekterne mange
hundrede alvorlige skadedyr samt malariamyg og andre arter, der kan overføre farlige
sygdomme. Men der er også vigtige nyttedyr blandt insekterne, fx silkesommerfugle og
honningbier. Langt de fleste insekter er dog hverken skade- eller nyttedyr. Mange guldsmede,
sommerfugle, biller og andre insekter har stor æstetisk og symbolsk betydning og stor værdi i
kunst og kultur på grund af deres levevis, elegance eller farvestrålende ydre.

Mød insekterne i naturen
Det vil være meget vanskeligt at arrangere en insekttur, hvor I ikke finder nogen dyr.
Insekterne kan man nemlig møde stort set alle steder, men der er naturligvis brug for
planlægning, hvis I vil finde og fange mange forskellige insekter eller finde bestemte arter.
I kan finde insekter året rundt, men der er flest fra den tidlige sommer til hen på efteråret. Om
sommeren trækker blomster, åbent vand, frugter, åbne marker og solskin mange flyvende og
kravlende insekter til. Året rundt kan I finde dem skjult under bark og sten, i hule træer, på
blade, i stængler, i kompostbunker, i damme, søer og vandløb osv. Muligheder bliver ikke
mindre af, at insekterne findes både som æg, larver, nymfer, pupper og voksne.
Både skov, strand, vandhuller, hegn, marker, grøftekanter, haver og mange andre natur- og
kulturlandskaber gemmer på spændende smådyr. Læs lidt om de forskellige insekter, før I går
på jagt efter dem. Her i bogen kan I få hjælp i de små bokse med overskriften ”Skal vi
mødes?” og ”Her bor jeg”.

Standardudstyr og specialværktøj
Insektjagt kræver både standardudstyr og specialværktøj. Det letteste er bare at gå i gang og
sende børnene ud med et glas og en plastikske. Lad dem vende hver en sten og gennemsøge
blade, træstubbe og andet godt i skovbunden. Se også kopiarkene for de mere avancerede
jagtredskaber. Her er nogle gode tips og tricks til insektjægere:
Ketsjer – sommerfuglenet
Nettet i ketsjeren skal være lavet af et blødt og let materiale og have en stor pose. Det er med
til at beskytte skrøbelige insekter. Ketsjeren kan bruges på to forskellige måder. Enten går I
direkte efter de insekter, I kan se flyve omkring – eller også stryger I ketsjeren gennem græs
og buske for at fange de insekter, der gemmer sig. Luk insekterne inde ved at snøre posen
sammen med fingrene og ryst forsigtigt dyrene ned i et glas med låg.
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Fiskenet
Et fiskenet skal helst have en hård kant, så det kan tåle at blive trukket gennem planter og
bundmateriale. Hæld indholdet ned i en hvid bakke med lidt vand. Så kan I efter kort tid se
dyrene bevæge sig rundt på den hvide baggrund. Fisk dem forsigtigt op i et glas eller et
akvarium, hvor I kan se nøjere på dem.
Plastik-ske og skovl
En plastik-ske er et skånsomt universalværktøj til at fange små insekter i haven, under sten, i
en myretue, i skovbunden eller fiske dem op fra en hvid bakke eller en faldfælde. Små
metalskovle er gode til at komme lidt dybere ned i muld og blade.
Luppe, glas med låg, hvide bakker, terrarier og andre beholdere
Det er svært at få for mange små beholdere med på insektjagt. Da dyrene er små, er luppe
gode hjælpemidler. Lige fra de små simple til større tovejsluppe eller stereoluppe.
Kamera
Et kamera med en makrolinse giver mulighed for at tage formidable fotos af de små insekter.
Et kamera i en mobiltelefon er også nok til at tage fotos som dokumentation til
fangstjournalen.
Opslagsbøger
Der er altid brug for et godt lille feltbibliotek med bøger om smådyr og insekter.

Fælder
I bogen er der på side 32 forslag til en række fælder, hvor I kan fange insekter og andre
smådyr. Vi har lagt fælderne ind på nogle kopiark til eleverne her bag i vejledningen. I kan
også finde kopiark til bygning af redekasserne. Husk altid at fjerne fælderne efter brug og at
markere, hvor I fx har gravet faldfælderne ned. Hvis I glemmer dem, forvandles de til
gravkamre for uheldige dyr.

Ordbogen
Ordbogen er tænkt som en hjælp til de børn, der læser bøgerne, men vær opmærksom på, at
den ikke har alle ord med, der kan være vanskelige for børnene.

Hvorfor er det smart?
Side 4
På den måde kommer unger og voksne ikke til at konkurrere om hverken føde eller plads i
naturen. Det gør chancerne for, at mange overlever, større.
Side 7
Mariehøns, mariehønelarver, bladlussnyltehvepse, bladlusgalmyg, guldøjelarver og andre
insekter sælges til biologisk bekæmpelse af bladlus i drivhuse og andre steder. Det er en
fordel, fordi man så undgår at bruge sprøjtegifte, der kan forurene både afgrøder og
drikkevand.
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Side 9
Vi mennesker skal passe på jordens biologiske mangfoldighed, så vi bevarer så mange arter
som muligt. Når arter forsvinder, forrykkes naturens balance, og så mister vi også
mulighederne for, at menneskene kan hente hjælp til fx fremstilling af medicin osv. fra de
enkelte arter. Endelig er det et spændende og etisk spørgsmål, om det er acceptabelt at lade
dyre- og plantearter uddø på grund af menneskets livsstil og forbrug.
Vi kan først og fremmest hjælpe eremitten ved at lade mere skov stå som urørt skov og
naturskov med store gamle træer, der får lov til at passe sig selv.
Side 13
Det sorte lag af myrer absorberer varmen og varmes hurtigt op. De skynder sig ned i tuen og
afgiver her varmen til omgivelserne. De bliver med andre ord en slags levende solfangere, der
som små radiatorer varmer tuen op indefra.
Side 15
Nektaren lokker bierne og andre insekter til. Den er tit placeret, så bien skal forbi støvdragere
og støvfang for at komme til nektaren. Når bierne flyver fra blomst til blomst, bærer de pollen
(blomsterstøv) fra den ene blomsts støvdragere til en andens støvfang og hjælper på den
måde med til den livsvigtige bestøvning.
Ved at bygge sekskantede celler får bierne den bedste udnyttelse af pladsen samtidig med, at
bierne bruger mindst mulig bivoks. De sekskantede former er også ret stærke.
Side 17
Stærke farver giver specielt hannerne en fordel, når de skal vælges som partnere af hunnerne.
Man kan sige, at de stærke farver på hannen både gør ham iøjnefaldende og viser hunnen, at
han har kunnet overleve på trods af, at han har været let at få øje på for fjenderne. Med andre
ord har hanner med stærke farver gode muligheder for at give sine gener videre i parringen
med en hun.
Kamuflagefarverne skjuler dyrene for både fjender og byttedyr. Godt kamuflerede dyr har
større chancer både for at undgå at blive spist og for at spise selv (hvis de er rovdyr).
Samtidig kan det være en fordel, når fx en fugl på rede skal skjule og beskytte sine æg og
unger.
Narrefarver, former og mønstre kaldes også for mimicry eller lighedsværn. Ved at efterligne
andre dyr, der er farlige, smager grimt eller er giftige, øger dyrene egne chancer for at undgå
at blive spist.
Side 23
En snylter kan enten være en udvendig snylter, en ektoparasit, fx en hovedlus, eller en
indvendig snylter, en endoparasit, fx en børneorm. Skovflåter suger blod fra andre dyr, og
snyltehvepse lægger æg i andre dyr/insekter.
Der findes også snyltere i planteriget. Mistelten er fx en snylter, der ikke blot vokser på træer,
men ligefrem borer sine rødder ind i træet og suger af dets saft.
Hvis man snylter på andre organismer, behøver man ikke selv at bruge så meget energi på at
overleve og vokse.
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Side 27
Fart øger naturligvis chancerne for at overleve i en farlig verden med mange fjender. Den
pludselige kraftudfoldelse giver også fjenderne en god forskrækkelse.
Side 31
Vi kan lære en del af dyr og planter om konstruktion af stærke, smidige konstruktioner og
materialer. Edderkoppens spind er et af de stærkeste materialer, vi kender. Hvepsene har
været de første til at lave papir. De tygger træ og laver det til papirmasse, som de bygger
deres hvepseboer af. Honningbien udnytter de sekskantede former til at spare på
byggematerialet (bivoksen).
Snegle, eremitkrebs, nautilusblæksprutter og muslinger bærer fx også rundt på deres huse.
Husene er først og fremmest beskyttelse mod fjender, men hos fx sneglene yder de også
beskyttelse mod udtørring og andre ydre påvirkninger.

Om opslagene med de 12 insekter
Alle opslag er skåret over den samme skabelon, så børnene kan genkende og sammenligne,
når de læser.
Latinske navne
På alle opslag er insekternes danske artsnavne suppleret med det latinske navn. Det kan i
undervisningen bruges til at introducere den ensartede navngivning af levende og uddøde
væsner, som den svenske naturforsker og botaniker Carl von Linné beskrev i sin bog Systema
Naturae, der udkom første gang i 1735. Systemet med navngivningen, som også kaldes det
binominelle system, er stort set ikke ændret siden, og det kan bruges til at tale med børnene
om vanskelighederne ved at få system og ord på naturen. Det kan også bruges til at
introducere ordet ”art”.
I grundtræk skrives slægtsnavnet altid først og med stort. Artsbetegnelsen kommer efter og
skrives med småt. Alt skrives i kursiv.
Sådan ser jeg ud
Giver en kort beskrivelse af artens udseende og karakteristika. Vi har forsøgt at finde gode
fotos til at supplere på hvert opslag. Udgangspunktet er det voksne insekt, men ofte er det
også nødvendigt at beskrive larver, nymfer og pupper. Hos guldsmede, majfluer og vårfluer
lever larverne fx meget længere end de voksne insekter.
Mit liv
Afsnittet er en beskrivelse af insektets livscyklus. Det starter altid med en oplysning om
fuldstændig eller ufuldstændig forvandling.
Her bor jeg
Her beskrives insekternes levesteder. Her er både oplysninger om naturtyper og mere
detaljerede oplysninger om levestedet. Hos nogle arter er levestederne for nymfer, larver og
voksne helt forskellige.
Livret
Beskriver artens fødevalg. Er det et rovdyr, en ådselsæder eller holder det sig til planter. Vær
igen opmærksom på, at unger og voksne insekter kan have helt forskellige fødevalg.
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Værste fjender
Hvem spiser eller truer arten? Enkelte steder er mennesket anført som en fjende. Generelt har
menneskets påvirkning stor betydning for insekterne, men for nogle arter er det særlig
problematisk.
Skal vi mødes?
Afsnittet er ment som en hjælp til at finde og møde insekterne ude i naturen. Her er angivet
både naturtyper, årstider, særlige nicher og tider på dagen. Der kan også være anvisninger på
fangstmetoder.
Største talent
En lidt sjov beskrivelse af noget, som gør dyret særligt i forhold til andre dyr og insekter.
Mød min fætter
Her fortælles lidt om slægtskabsforhold og hvor mange arter, der findes inden for
insektgrupperne.
Hvorfor er det smart? og Hvad nu hvis?
Afsnittene består af åbne spørgsmål, som viser noget om insekterne, deres plads i naturen og
måske om deres forhold til os mennesker. Det er meningen, at spørgsmålene skal få børnene
til at spekulere og undres, så der kan skabes en diskussion, der kan gøre alle lidt klogere. Det
er ikke alle spørgsmål, der findes et rigtigt eller forkert svar på. I afsnittet her i vejledningen
”Hvorfor er det smart?” har vi samlet nogle forklaringer, der kan hjælpe jer lidt på vej.
Vidste du det?
Lidt ekstra interessant og skæv viden, som er knyttet til de enkelte arter.

Lidt mere om de 12 insekter
Naturhistorisk Museum i Århus har lavet et naturleksikon med beskrivelser af dyrene i
Danmarks Naturkanon. Vi har fået lov til at lægge beskrivelserne ind i denne
undervisningsvejledning. Det er vi meget taknemmelige for. Beskrivelserne kan også findes på
museets hjemmeside www.naturhistoriskmuseum.dk
Vi har også lagt kanonudvalgets begrundelser for at vælge insekterne med samt deres forslag
til at opleve insekterne i naturen.
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Syvplettet mariehøne
Udvalgets begrundelse
Den syvplettede mariehøne (Coccinella septempunctata), eller bare mariehønen, er et af de
mest kendte og elskede af alle danske dyr. Den indgår i myter og leg (”Flyv op til Vorherre og
bed om godt vejr”) samt i børnesangen ”Mariehønen Evigglad”. Desuden er den en vigtig
bekæmper af bladlus. Den flyver vidt omkring og har masseforekomster visse år. Den er giftig
og kan udskille et gulligt stof, der lugter og smager grimt. Den er almindelig overalt og en god
repræsentant for billerne, der er den største insektorden i verden og rummer omkring 3.700
arter i Danmark.
Oplev den i naturen
Syvplettet mariehøne, i daglig tale blot mariehøne, er et af de første insekter, der dukker frem
fra overvintring om foråret. Først ernærer den sig af pollen og nektar, men så snart, der
dukker bladlus op, er det dens foretrukne føde. En mariehøne spiser mere end 5000 bladlus i
løbet af sit liv. Vi ser den i haver, på enge, i skovbryn og hegn. Mariehøns i parring er et
almindeligt syn i maj og juni. De overvintrer i store klumper, det samme sted år efter år.
Fakta
Længde (voksen)

5 8 mm.

Antal æg pr. kuld

40-100.

Antal kuld pr. år

Afhænger af fødetilgængeligheden.

Føde

Bladlus, om foråret desuden nektar og pollen.

Udbredelse, verden

Europa og Asien samt Nordafrika. Spredt til mange andre dele af
verden, fx USA og Australien.

Udbredelse, Danmark

Udbredt overalt, hvor der er bladlus.

Fjender

Edderkopper, parasitiske svampe, mider, fluelarver.

Beskrivelse
Syvplettet mariehøne hører til mariehønsefamilien Coccinellidae, som i Danmark tæller
omkring 50 arter. Blandt dem er syvplettet mariehøne den mest almindelige. Den kan træffes
det meste af året, men er især almindelig sidst på sommeren. Syvplettet mariehøne kendes
nemt på den nærmest halvkugleformede facon med sort hoved og rødlige dækvinger med 7
sorte pletter – heraf navnet.
Levesteder
Overalt, hvor der er bladlus.
Biologi
Mariehøns er nogle af de første forårsbebudere. De overvintrer under blade, i græs m.v.
Allerede i de første solskinstimer om foråret kan man finde mariehøns fremme. Mængden
afhænger af, hvor mange der blev produceret året før, og om de fik mulighed for at overvintre.
Forårs-mariehønsene begynder straks at lede efter egnede fødekilder. I det tidlige forår er det
især pollen og nektar, men først når mariehønsene finder rigtig mad, dvs. bladluskolonier,
modnes hunnernes ovarier. Efter parringen, der kan vare flere timer og foregå med forskellige
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hanner, begynder æglægningen. Syvplettet mariehøne lægger 40-100 æg samlet i en klump
bladlus. Antallet afhænger formentlig af mængden af føde. Æggene klækker til nogle særdeles
grådige larver, der ligesom de voksne mariehøns har kraftige, bidende munddele. De æder sig
gennem bladluskolonierne, og efter 5-7 hudskifter forvandles de til voksne mariehøns.
En voksen mariehønehun kan spise op mod en bladlus pr. minut, men når en mariehøne lander
i eller ved en bladluskoloni, vil de nærmeste bladlus straks udskille et advarselsstof, der får en
stor del af de øvrige bladlus til at lade sig falde til jorden. På jorden lurer imidlertid andre farer
som løbebiller, edderkopper m.v., der gerne æder bladlus. Mariehøns er altså nyttige på flere
måder, dels direkte ved at æde store mængder bladlus, dels indirekte ved at få en masse
bladlus til at falde af planterne, uden at de undvegne bladlus derved har store chancer for at
undgå at blive ædt.
Især i tørre år med masser af bladlus kan man opleve en enorm produktion af mariehøns. De
kan så blive så talrige, at de bliver en plage overalt, men de samles dog især i uhyre mængder
på strande, hvor de kvier sig ved at flyve ud over vandet, eller hvor de er skyllet i land.
Mariehønsene er da ofte uhyre irriterende. De bider i alt, hvad de kommer i nærheden af, fordi
de er sultne og tørstige.
Ellers er mariehøns ligesom sommerfugle nogle af de få insekter, som mennesker ikke synes
at efterstræbe. Ingen kunne drømme om at slå en mariehøne ihjel. I stedet morer vi os med at
udnytte mariehønsenes naturlige fødesøgningsadfærd. Har man en på hånden, og retter man
fingrene op mod himlen, søger mariehønen straks opad, ligesom den ville gøre i en
bladluskoloni. Når den ender på fingerspidsen, letter den og flyver væk (op i himlen), mens vi
siger: Marie, Marie, Marolle, flyv op til Vorherre og bed om godt vejr. Denne tradition er
tilsyneladende flere hundrede år gammel og viser, at mariehøns er skattede insekter, der
nærmest har hellig status.
Mariehøns efterstræbes heller ikke af andre dyr. De kan udskille et ubehageligt lugtende
sekret, som udover de sort-røde advarselsfarver er en del af deres forsvarssystem. Har et dyr,
fx en fugl, blot en enkelt gang smagt på en mariehøne, undgår rovdyret for eftertiden sortrøde smådyr.
Kopier af mariehøns bliver brugt som legetøj, som udsmykning på frimærker og som forbillede
for smykker. I de senere år har man tillige for alvor erkendt mariehønsenes store nytte og
gavnlige adfærd og udnyttet dem til biologisk skadedyrbekæmpelse, selv om det i flere tilfælde
er andre mariehønsearter, man fokuserer på. Af den grund er syvplettet mariehøne fx spredt
til USA og Australien. I USA har man konstateret, at syvplettet mariehøne kan udkonkurrere
andre, naturligt forekommende mariehønsearter.
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Eremit
Udvalgets begrundelse
Den kæmpestore, brunsorte bille eremitten (Osmoderma eremita) lever som larve i det
hensmuldrende indre af ældgamle træer. Billen er et fremragende eksempel på det dyreliv, der
er knyttet til træer, som vokser sig store til naturlig død og henfald. Det er altså et rigtigt
”urskovsdyr”. Samtidig er billen et godt eksempel på en signalart, der er fredet og beskyttet af
internationale konventioner. Den er yderst sjælden i Danmark, hvor den nu kun med sikkerhed
lever på 10 lokaliteter.
Oplev den i naturen
Eremitten er truet og meget sjælden i Danmark, og den flyver højt over trækronerne, så den
er svær at få at se. Eremitten er totalfredet i Danmark og må ikke indsamles eller beskadiges.
Fakta
Længde (voksen)

30-40 mm.

Antal æg/kuld

10-80.

Føde

Larven lever af halvråddent, nedbrudt træ.

Udbredelse, verden

Europa, sjælden.

Udbredelse, Danmark

Meget sjælden. Findes kun på ganske få (ca. 10) lokaliteter på
Sjælland og Lolland, men er truet og i tilbagegang.

Fjender

Mennesket (skovrydning), andre biller, der lever i hule træer.

Beskrivelse
Eremitten er en uhyre sjælden, sortbrun, glinsende torbist bille på 3-4 cm, som skulle have en
ubehagelig og stærk lugt. Den er således en af vores største biller. Navnet eremit kommer af
det latinske artsnavn. Det er misvisende, da billen på ingen måde kan siges at være eneboer,
men nok huleboer.
Levesteder
Eremitten har været sjælden i Danmark i over 100 år. Det senest indsamlede eksemplar i
Naturhistorisk Museums samlinger i Århus er fra 1926. De øvrige er indsamlet i 1800 tallet.
Også i resten af Europa betegnes eremitten som sjælden, selv om en enkelt kilde angiver den
som hyppig i Tyskland omkring 1920.
Eremitten findes kun i meget gamle, døde (opretstående) løvtræer, hvor den indre del er
rådnet mere eller mindre væk. Også rådne, tykke grene højt til vejrs kan arten bruge til at
yngle i.
Biologi
Eremitten kan i solskin ses flyvende højt over de egetræer, den her i landet lever på. I andre
lande er løvtræer som bøg, lind, ask, kastanje m.fl. også værtsplanter for billen. Efter
parringen, der finder sted i juli-august, lægger hunnen fra 10 til 80 æg i henfaldende
træsmuld, hvor larven lever i 2-3 år i rød- og/eller brunmuld, før den voksne bille kommer
frem. Billen er et enestående eksempel på den rigdom af biller og andre insekter, der har
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været knyttet til døde opretstående (veteran)træer i Danmark i ældre tid, før den moderne
skovdrift ryddede op i gamle og døde træer i vores skove. Eremitten er en rigtig urskovsart.
Døde træer er der ikke plads til i moderne skovbrug, og der er ingen eller kun enkelte steder,
som har en gunstig bevaringsstatus for arten. Gunstige forhold ville kræve døde, henfaldende
veterantræer i udbredelsesområdet, da billen kun spredes 50-100 m fra klækningsstedet.
I dag findes eremitten tilsyneladende endnu på Sjælland ved Vallø Dyrehave, Oreby Skov,
Lekkende Dyrehave, Vemmetofte Dyrehave, Sorø Sønderskov, Bognæs Storskov og på Lolland
i Maltrup Skov, Krenkerup Haveskov og Halsted Kloster Dyrehave. Samtlige disse lokaliteter er
danske NATURA 2000-områder, og eremitten indgår her som en del af grundlaget for at
udpege dem som sådan. Billen er fredet ved internationale konventioner og er på rødlisten
over akut truede arter i Danmark. Næsten alle lokaliteter for arten findes på privatejet jord.
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Stor grøn løvgræshoppe
Udvalgets begrundelse
Stor grøn løvgræshoppe (Tettigonia viridissima) er Danmarks største og mest almindelige
løvgræshoppe. Den har en karakteristisk, cikadelignende sang på sensommeraftener. Den er
godt kamufleret, men sangen afslører den, så den kan findes og indfanges ret let. Der er stor
forskel på han og hun. Den er nært beslægtet med vortebidere og fårekyllinger og fjernere
beslægtet med markgræshopperne, som omfatter de frygtede vandregræshopper (en af de 10
plager). Sangen er så højfrekvent, at ældre mennesker ikke kan høre den.
Oplev den i naturen
Man kan møde stor grøn løvgræshoppe fra juli til september. Den lever i solbeskinnede
områder med små træer og buske, og høj vegetation, der ikke græsses, fx skovbryn og hegn.
Den er lettest at finde i sensommeren, hvor hannerne synger sidst på eftermiddagen og om
aftenen.
Fakta
Længde, voksen

28-38 mm.

Antal kuld/år

1.

Føde

Mindre insekter og blade.

Udbredelse, verden

Det sydøstlige Norge og i Sverige samt øvrige Europa og USA.

Udbredelse, Danmark

Udbredt, også på mange øer, men mangler i Midt- og Vestjylland.

Fjender

Fugle, bl.a. stork og edderkopper.

Beskrivelse
Stor grøn løvgræshoppe hører til løvgræshoppegruppen Tettigoniidae, der især kendes på de
meget lange antenner, og på at hunnen har en lang læggebrod bagest på kroppen. Der er ca.
10 arter tilhørende denne gruppe i Danmark.
Stor grøn løvgræshoppe er græsgrøn, eventuelt med rødbrun stribe ned over forkrop og
forvingekant. Vingerne rager langt ud over bagkroppen. Den nærtstående art, syngende
løvgræshoppe, har kortere vinger, der kun lige rager ud til bagkropsspidsen. Løvgræshopper
kan træffes fra juli til hen i september måned.
Levesteder
Stor grøn løvgræshoppe holder til på brakjord samt i hegn og skovbryn med høj vegetation.
Biologi
Stor grøn løvgræshoppe lever i beskyttede områder med mindre løvtræer og buske og megen
sol. Selv om den flyver godt, vandrer den oftest rundt i vegetationen. Den lever både af
mindre insekter og blade af fx mælkebøtter og kløver. Løvgræshopper kræver relativt
uforstyrret, høj vegetation og tåler ikke græsning eller slåning.
Løvgræshopper frembringer lyd ved at gnide forvingerne mod hinanden, idet den ene vinges
underside har parallelstillede ribber, mens der på den anden vinges overside er en fortykkelse
af vingekanten. Hos stor grøn løvgræshoppe er det kun hannen, der ”synger”. Hannens sang
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kan høres på mere end 100 meters afstand. Det høje toneleje på over 10.000 Hz (svingninger
pr. sekund) gør, at kun få ældre mennesker kan høre den. Stor grøn løvgræshoppe synger
sidst på eftermiddagen og om aftenen i sensommeren, når temperaturen er over 12°C.
Høreorganet sidder på forbenene.
Løvgræshopper kan bide, og vortebideren, der er en lignende art, er ligefrem er blevet brugt til
at afbide vorter.
Hunnen hos stor grøn løvgræshoppe afsætter æggene i jorden ved hjælp af en lang
læggebrod. De små græshopper, kaldet nymfer, ligner voksne, og de skifter hud flere gange,
inden de bliver kønsmodne og får vinger. Løvgræshopper er således eksempler på insekter
med ufuldstændig forvandling, hvor de små græshopper ligner de voksne.
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Rød skovmyre
Udvalgets begrundelse
Den røde skovmyre (Formica rufa) er meget almindelig. Den er et socialt insekt, der lever i
enorme samfund. De bygger tuer, der kan blive over en meter høje. Myrerne har
arbejdsdeling, forsvarer sig med bid og myresyre, har samspil med bladlus og sover
vintersøvn. Den røde skovmyre er en god repræsentant for myrerne, som findes næsten
overalt i naturen, hvor de er meget væsentlige i økosystemerne. Myrer spiller desuden en stor
rolle i kultur og talemåder.
Oplev den i naturen
Røde skovmyrer holder af varme, så de bygger gerne deres tue på en lun og solrig plads i
nåleskov. Tuen er bygget af nåle og små kviste og kan blive op til 1½ m høj og gå næsten lige
så dybt i jorden. Tuerne kan blive nogle mægtige samfund med op til 100.000 myrer. Når
myrerne finder gode fødekilder, lægger de et duftspor, som andre myrer fra boet kan følge.
Derfor ser man myrestier, der går ud fra en tue, hvor myrerne tydeligt følger samme rute.
Fakta
Længde, voksen

4-11 mm.

Flyveperiode

Sensommeren.

Føde, voksne

Honningdug fra bladlus samt insekter.

Føde, larve

Insekter.

Udbredelse, verden

Især i det nordlige Europa og Asien.

Udbredelse, Danmark

Almindelig.

Fjender

Fugle, især spætter.

Andre navne

Rød tissemyre.

Beskrivelse
Rød skovmyre kendes dels på størrelsen, dels på den et-leddede stilk mellem for- og
bagkroppen, den rødbrune forkrop og sorte bagkrop og det sorte hoved samt øjne uden hår.
Udbredelse
Rød skovmyre er udbredt i Europa og Asien, især er den almindelig i Syd- og
Mellemskandinavien.
Levesteder
Rød skovmyre lever fortrinsvist i lysninger og skovbryn med gran eller fyr. Arten danner
kolonier og kan bygge op mod 2 meter høje boer, der er vævet sammen af nåle og småpinde.
Boet anlægges ofte omkring træstubbe i skovkanter, skovlysninger og på skovveje med
skygge en del af dagen. Ofte går der tydelige spor i form af myrestier ud fra boet i forskellige
retninger til gode fødekilder. Flere adskilte boer kan hænge sammen i et større
familiekompleks, og hvert bo kan indeholde op mod 100.000 myrer.
Biologi
Befrugtningen af nyklækkede hunner (dronninger) sker under en særlig bryllupsflugt, der
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finder sted på varme sommerdage. Parring finder dog sted på jorden, og efter parringen bider
dronningen sine vinger af og opsøger sin gamle koloni for at begynde æglægningen der. Om
foråret lægger dronningen ubefrugtede æg, der bliver til hanner, og når temperaturen i tuen
kommer over 20°C, lægger hun befrugtede æg, der bliver til dronninger eller arbejdere.
Myrerne bærer rundt på ynglen, så den altid er på steder i boet, hvor der er 25-30°C.
”Myreæg” er i virkeligheden pupper inde i en kokon.
Rød skovmyre er stærkt sociale insekter, der ligesom hvepse og honningbier danner store
samfund med tusindvis af medlemmer. Undertiden kan et bo indeholde mange dronninger på
samme tid. Skovmyrer forsvarer sig ved at bide og ved at sprøjte med myresyre.
Undertiden ser man myreboer med store huller i, hvilket skyldes spætter, især grønspætter og
sortspætter, der kan finde på at grave sig ind i myreboet for at finde myrer.
Rød skovmyre overvintrer som hele samfund ligesom honningbier. Myrerne samles nederst i
myreboet og holder her en temperatur omkring dronningen på ca. 23°C, indtil boet igen bliver
aktivt om foråret.
Skovmyrer lever især af andre insekter, som kan fanges både på jorden og på planter. Myrer
er derfor særdeles nyttige dyr, som skovbruget er glade for, og i visse lande oprettes kunstige
myreboer i skovene for at bekæmpe skadelige insekter. Desuden opsøger skovmyrer bladlus
for at slikke sukkerholdige ekskrementdråber (honningdug) fra dem. Endelig kan skovmyrer
tage plantefrø med fedtlegemer med til tuen, hvorved frøene bliver spredt.
Myrer deler den hjembragte føde imellem sig, idet en sulten myre tigger om føde ved at daske
følehornene mod artsfællers følehorn. Samtidig udveksles duftstoffer, som bruges i
kommunikationen mellem tuens medlemmer.
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Honningbi
Udvalgets begrundelse
Honningbien (Apis mellifera) er et socialt insekt, der lever i enorme kolonier med arbejdsdeling
og meget avanceret kommunikation. Den er det eneste virkelig udbredte ”husdyr” blandt
Danmarks insekter. Som følge af artens avancerede biologi og adfærd samt fortællingerne om
fortrængningen af den vilde nordiske honningbi, bisværme, honning og honningfremstilling,
bivoks, bestøvning, mjød og meget mere, er honningbien selvskreven til den danske
naturkanon.
Oplev den i naturen
Honningbien ses fra forår til efterår, når den flyver rundt blandt blomster for at samle pollen
og nektar. Bierne afsøger et område for gode planter og melder tilbage til samfundet i
bikuben, hvor der er fødemuligheder og af hvilken kvalitet, og derefter vælger bierne kun at
søge føde på de bedste planter i området. Det veksler hen over sommeren, hvilke planter
bierne besøger.
Fakta
Kropslængde

Arbejder ca. 12 mm, dronning 20 mm.

Udbredelse, verden

Overalt i den gamle verden vest for Indien, introduceret til resten
af verden, herunder Australien, Syd- og Nordamerika.

Udbredelse, Danmark

Overalt i landet.

Fjender

Fugle, hvepse, sommerfugle (dødningehoved), bakterie- og
virussygdomme, snyltende mider i trache-systemet samt
varroamider, der snylter på yngel.

Beskrivelse
Honningbien hører til de årevingede insekter, som har 4 glasklare vinger. Honningbien er brun
i den oprindelige nordiske race, men introduktion af mere gullige italienske eller grålige
tyrkiske racer ses ofte. Gedehamse (hvepse) kendes fra honningbien på kroppens klare gule
og sorte farver.
Honningbien minder meget om indisk honningbi, som også er brun, men dog en smule mindre.
Den har en lidt anden levevis end almindelig honningbi.
Formering
Honningbier lever i samfund året rundt. I boet lægger dronningen i foråret og forsommeren
ubefrugtede æg, hvorfra der klækkes arbejderbier. Senere lægger hun også befrugtede æg,
hvorfra der især klækkes hanner (droner), men også et fåtal nye dronninger.
Honningbier formerer sig som samfund ved, at den gamle dronning forlader bisamfundet med
ca. halvdelen i en sværm af især yngre bier. Sværmen sætter sig på nedhængende grene,
buske eller lignende op til 150 m fra det gamle bisamfund. Hvor bierne senere flyver hen
afgøres på demokratisk vis ved, at spejderbier flyver ud i alle retninger og vender tilbage med
”forslag” til nye bosteder, fx hule træer eller lignende. Det bedste bud er det, som får
tilslutning fra flest bier. Hele flokken flyver så af sted for at skabe et nyt samfund. Opnår de
ikke enighed, bliver sværmen på stedet og går til grunde.
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Tilbage i det gamle samfund er nye dronninger ved at klækkes. Kommer der flere dronninger
på en gang, ser man undertiden flere eftersværme af bier med hver deres flok arbejderbier.
Sværmene bliver på denne måde mindre og mindre, og det gamle bisamfund kan blive så
svækket, at det dør ud.
Biologi
Honningbier lever i samfund, der kan tælle mellem 50.000 og 100.000 individer. Honningbier
forsvarer deres bo ved at angribe indtrængende dyr. Da brodden har modhager, bliver den
siddende med giftapparat og pumper giften ud i såret, selv om bien fjernes.
Med udviklingen af honningbier har de årevingede insekter opnået en noget nær fuldkommen
grad af social udvikling. Den enkelte bis frie liv er sat til side, og i stedet lever honningbierne
sammen i et socialt fællesskab, der fungerer efter demokratiske principper.
Dronningen har primært to funktioner: at lægge æg og producere kemiske stoffer, der holder
sammen på samfundet. Svigter hun denne rolle, udskiftes hun. Honningbier lever som nævnt i
et fællesskab og er meget fleksible i deres funktion. Selv om den enkelte bi på forskellige
tidspunkter i sit liv normalt udfører forskellige hovedfunktioner som bo-rensning, pasning af
yngel, indsamling af nektar eller pollen m.v., kan den hurtigt skifte fra en funktion til en anden
efter behov.
Honningbier afslører deres ægte tropiske oprindelse ved, at de altid holder en temperatur på
mindst 26°C omkring dronningen og ca. 32-36°C omkring ynglen. Hertil har de udviklet en
vældig hårdragt, der isolerer aldeles fremragende, når bierne om vinteren rykker tæt sammen
i en klump. Endvidere kan de bygge yngletavler side ved side, hvilket ligeledes er
varmebesparende. Materialet – voks – producerer de selv ved at svede det ud fra bugsiden.
Endelig kan honningbier selv producere varme ved at bevæge flyvemusklerne.
Kun få racer har dog udviklet evnen til at rykke sammen i en isolerende, tæt klump eller kappe
omkring ynglen, så de kan klare sig i streng kulde – og til dem hører den nordiske birace.
Vores honningbi-samfund kan klare sig med omkring 6 kg honning på en vinter, mens fx den
italienske birace, som ikke kan danne en ”tætvævet”, isolerende klump, behøver op til fem
gange så meget honning for at klare sig gennem vinteren.
Føde
Honningbier er på vingerne, så snart temperaturen kommer i nærheden af 10°C om foråret.
De søger ivrigt til blomster for at indsamle nektar eller pollen.
Honningbier har udviklet et sprog, hvormed de kan gøre sig forståelige over for andre
honningbier. Sproget varierer fra troperne og mod polerne som en tilpasning til omgivelserne.
Ved at danse og afgive nektarprøver fra en netop besøgt blomst kan den enkelte bi videregive
information om afstand, retning, arbejdsindsats, sukkerindhold, planteart m.v. Honningbier har
således optimal fødesøgningsadfærd, dvs. nektarkilder benyttes ikke, hvis der er andre og
bedre i nærheden.
På Læsø har vi rester af en enestående under-race af den oprindelige nordiske honningbi, der
er tilpasset øens særlige blomsterflora.
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Dobbeltbåndet svirreflue
Udvalgets begrundelse
Dobbeltbåndet svirreflue (Episyrphus balteatus) er formentlig vores mest talrige svirreflue.
Larven er et vigtigt rovdyr, der æder bladlus. De voksne fluer foretager træk og kan på gode,
varme somre komme til Danmark i enorme mængder. Med de sorte og gule farver efterligner
svirrefluerne hvepse, men de er helt ufarlige. Den dobbeltbåndede svirreflue er en god
repræsentant for de omkring 4.500 arter af tovingede insekter i Danmark.
Oplev den i naturen
Dobbeltbåndet svirreflue ses fra sidst i maj til midt i september. Den er en vigtig bestøver,
som går efter både pollen og nektar, og man ser den ofte, når den er ude at søge føde. Som
andre svirrefluer er den en fænomenal dygtig flyver, som formår at stå stille og svirre i luften
– deraf navnet. Mange forveksler den med en hveps, men den kan let kendes på deres rykvise
måde at flyve på, og at den ikke har hvepsetalje.
Fakta
Længde (voksen)

8-12 mm.

Antal æg/kuld

Tilpasses mængden af bladlus i bladluskolonien. En hun lægger
2.000-4.500 i alt.

Antal kuld pr. år

2-5.

Føde

Larve: bladlus. Voksen: nektar og pollen.

Udbredelse, verden

Europa (inkl. Færøerne), Grønland, Asien, dog ikke de koldeste
egne, Nordafrika og Australien.

Udbredelse, Danmark

Overalt, hvor der er bladlus, især i juli august.

Fjender

Edderkopper, fugle, gravehvepse.

Beskrivelse
Dobbeltbåndet svirreflue kan ved første øjekast minde om en hveps eller en gedehams, idet
den gule bagkrop har sorte tværbånd. Ved at efterligne en gedehams i udseende (såkaldt
mimicry) undgår svirrefluen formentlig at blive spist af fugle m.v. Dobbeltbåndet svirreflue kan
dog kendes fra gedehams på, at den ikke har hvepsetalje, og at den kun har to vinger.
Svirrefluer er fremragende flyvere, der, som navnet siger, kan stå stille, svirrende i luften og i
øvrigt manøvrere meget præcist og lande, hvor de har lyst.
Dobbeltbåndet svirreflue er den eneste art i slægten Episyrphus i Europa. Slægten kendes på
det dobbelte, sorte tværbånd på 3. og 4. bagkropsled. I Danmark har vi ca. 250 andre arter af
svirrefluer. Nogle er fastboende herhjemme, mens andre hvert år kommer flyvende hertil i
uhyre mængder sydfra. Larver af bladlusespisende svirrefluer ligner fluemaddiker, men kan
formentlig også forveksles med små snegle. De har normalt tre hudskifter.
Levesteder
Dobbeltbåndet svirreflue lever overalt, hvor der er bladlus.
Biologi
Dobbeltbåndet svirreflue har sit nærmeste overvintringsområde i det sydlige Europa, hvorfra
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der årligt i det tidlige forår sker en enorm opformering af individer, som begynder at trække
nordpå, formentlig på grund af fødemangel. Efter få dages træk når de Danmark i maj-juni.
Ofte er de så talrige, at de kan ses overalt i by og på land. De synes nærmest at lede efter
bladluskolonier overalt. Når de finder en bladluskoloni, lægger hunnerne straks æg. Antallet af
æg tilpasses mængden af bladlus i kolonien. Det tager omkring en måned, før næste
generation er på vingerne. Er der stadig mange bladlus, kan der komme endnu 2-3
generationer her i landet. Det sidste kuld, der klækkes i september-oktober, kan ses trække
sydpå, men de når ofte ikke langt. I milde vintre kan enkelte overvintre, men om de er i stand
til at begynde en ny generation her i landet er uvist.
Svirrefluelarverne er ligesom mariehønsene, som de konkurrerer med om føden, med til at
holde mængden af bladlus nede, ikke mindst i økologiske jordbrug og økologiske haver, hvor
der ikke sprøjtes med gift. Endvidere er de voksne svirrefluer meget vigtige som
blomsterbestøvere. Og så er det jo dejligt, at de kun er gavnlige og slet ikke kan stikke!
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Nældens takvinge
Udvalgets begrundelse
Nældens takvinge (Aglais urticae) blev valgt som Danmarks nationalsommerfugl i 1991. Den er
smuk og meget almindelig omkring huse. Den overvintrer i huse. Larven lever selskabeligt i
spind på brændenælder. Den er let og fornøjelig at opdrætte. Den er en god repræsentant for
de ca. 2.500 danske arter i sommerfugleordenen og for de farvestrålende dagsommerfugle,
som der er kendt 98 arter af i Danmark. Dagsommerfuglene har yderst svært ved at klare sig i
det dyrkede land. Mange arter er uddøde eller blevet meget sjældne.
Oplev den i naturen
Nældens takvinge overvintrer som fuldt udvokset sommerfugl. Derfor flyver den fra tidligt på
foråret – tidligere end de fleste andre dagsommerfugle, der overvintrer som larve eller puppe.
Man ser den flyve mellem blomsterne i haven, hvor den er meget almindelig.
Fakta
Vingefang

45-55 mm, hunnen dog op til 62 mm.

Længde, larve

Max. 3 cm.

Flyveperiode

Fra marts til hen i oktober.

Larvetid

3-4 uger.

Føde, larve

Nælder.

Føde, voksne

Nektar.

Udbredelse, Danmark

Overalt i landet.

Udbredelse, verden

Europa og Asien.

Fjender

Fugle og snyltehvepse.

Andre navne

Lille ræv.

Beskrivelse
Nældens takvinge hører til takvingerne, Nymphalidae, hvis medlemmer normalt har takker på
vingekanten. Nældens takvinge kendes dels på forvingernes orange-røde farver, der er
iblandet sorte og gule pletter, dels på at vingebasis af bagvingerne altid er sort. Desuden er
der flotte blåligt-farvede pletter hele vejen ned langs kanten af vingerne. Undersiden af
vingerne er mørk.
Arten kan undertiden forveksles med tidselsommerfugl, der dog bl.a. ikke er sort ved basis af
bagvingerne. Den kan også forveksles med kirsebærtakvinge, der er større og uden det sorte
felt ved basis af bagvingerne. Kirsebærtakvinge yngler ikke mere i Danmark og ses kun med
mange års mellemrum. Gullige farvevarianter forekommer.
Nældens takvinge er kåret til Danmarks nationalsommerfugl.
Levesteder
Arten træffes overalt, hvor der er nælder. Sommerfuglen er en fremragende flyver, der
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trækker meget omkring – ja, den er vel nærmest altid på træk – og ses derfor overalt. Om
foråret trækker nældens takvinge i nordvestlig retning, om efteråret nærmest i sydøstlig
retning.
Nældens takvinge forekommer i hele Europa og østover gennem Asien til Stillehavskysten.
Biologi
Allerede i marts dukker de første sommerfugle op i det fri på solrige dage, og nældens
takvinge er således en af de første rigtige forårsbebudere. I april bliver arten mere hyppig,
mens tallet falder hen på forsommeren, efterhånden som den overvintrende generation dør ud.
Den nye generation dukker op i juni-juli. Normalt er der kun en generation om året, men i
varme år kan endnu en generation forekomme i løbet af sommeren.
Om efteråret søger sommerfuglene mod overvintringssteder som skure, hule træer og ofte ind
i huse, kældre m.v. Her kan man finde dem i selskab med dagpåfugleøjer og husmoderugler.
De bevæger sig kun lidt omkring i løbet af vinteren. Dukker sommerfugle om vinteren op i
huset, lokket frem af varmen, bør de straks flyttes til et køligt sted igen. Ellers dør de hurtigt.
Nældens takvinge opretter om eftermiddagen kortvarigt små territorier, hvorfra hannen i
solskin jager andre sommerfugle væk. Hvis en jomfruelig hun kommer ind i hannens
territorium, følges hun af hannen, også gennem andre hanners territorier. Parringen foregår
om aftenen.
Æggene lægges i store klumper på undersiden af nældeblade i bevoksninger, der står solrigt.
Klumperne kan være på 50-150 æg, men flere hobe kan lægges op ad hinanden, så de
tilsammen kan rumme op mod 1.000 æg. Hunnen foretrækker de øverste nældeblade på
planter, der står i udkanten af bevoksningen.
Føde
Nældens takvinge lever, som navnet siger, på nælde. Stor nælde er den foretrukne nældeart,
men liden nælde kan undertiden også være vært for larverne. Disse lever efter klækning
sammen i et stort socialt netværk af spindetråde, som de gemmer sig under, og herfra spiser
de af bladene. Når nældeplanten er spist op af larverne, flytter de til en anden plante, hvor de
laver et nyt spind. Puppen hænger frit ned fra vegetationen, sædvanligvis over 1 m over
jorden, men kan også findes på fx mure et godt stykke fra nældeplanterne.
Sommerfuglen søger ivrigt mod nektargivende planter og ses fx talrigt omkring
sommerfuglebuske (Buddleia).
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Stor sabelhveps
Udvalgets begrundelse
Stor sabelhveps (Rhyssa persuasoria) er en af de største og smukkeste snyltehvepse med en
imponerende læggebrod. Den er parasit på træhvepselarver. Den er ikke sjælden og
forekommer i skove over hele Danmark. Den er en værdig repræsentant for de meget talrige
snyltehvepse, der som larver lever som parasitter i både æg, larver og pupper af insekter og
en god repræsentant for de årevingede, der rummer omkring 5.000 arter i Danmark.
Oplev den i naturen
Stor sabelhveps klækkes om foråret – hannerne først, og de begynder straks at lede efter
hunner at parre sig med. Efter parringen lægger hunnen sine æg på træhvepselarver, der lever
i såret eller dødt træ. Man ser sabelhveps fra højsommer til tidligt efterår, i lysninger eller ved
stier i nåleskov – gerne på en solbeskinnet plet.
Fakta
Længde (voksen)

20-35 mm, med læggebrod op til 10 cm lang.

Antal kuld pr. år

Æg lægges enkeltvis ved værtslarver i løbet af sommeren.

Føde

Voksne spiser nektar og pollen om foråret, larverne snylter på
larver af træhvepse.

Udbredelse, verden

Europa, Asien, Nordafrika.

Udbredelse, Danmark

Hele landet.

Fjender

Fugle.

Beskrivelse
Sabelhvepse er yderst aktive og hurtige dyr. Stor sabelhveps er den største snyltehveps i
Danmark. Den ses det meste af sommeren og hen på efteråret på nåletræ, både fyr og gran,
især i solskin. Den flotte, store, sorte snyltehveps med de hvidgullige pletter kendes nemt fra
alle andre snyltehvepse. Den lange læggebrod gør den helt umiskendelig. Blandt de
årevingede insekter udgør de parasitisk levende snyltehvepse i tusindvis af arter, som i
størrelse varierer fra 0,2 mm små arter, der snylter på æg af andre insekter, til den op mod 10
cm lange stor sabelhveps, der snylter på store larver af stor træhveps. Ligesom andre hvepse
har sabelhvepsene en hvepsetalje, der dannes, fordi bagkroppens første par led er uhyre små.
Levesteder
Overalt, hvor der er nåleskov.
Biologi
Om foråret klækkes hannerne først. De begynder straks at lede efter hunner, der klækkes lidt
senere på året. Efter parringen er hunnerne parate til at lægge æg. På det tidspunkt kan man
se de flotte snyltehvepse kravle søgende rundt på især døde eller sårede træstammer af fyr og
gran. Det, de leder efter, er formentlig duften af de svampe, der angriber træet foran og
omkring træhvepselarverne. Når træhvepsehunnen lægger æg i træernes stammer, indfører
hun en svamp sammen med ægget. Svampen skal udføre forarbejdet med at nedbryde træet,
så det bliver tilgængeligt for træhvepsens larve. Tidligere mente man, at sabelhvepsene
lokaliserede træhvepselarverne ud fra vibrationer fremkaldt af deres gnaveaktivitet. Det har
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imidlertid vist sig, at sabelhvepsens æg lægges i det friske træsmuld lige bag ved
træhvepselarverne.
Når sabelhvepsehunnen har lokaliseret en træhvepselarve, borer den sin lange, umådeligt
tynde læggebrod ind i træet, indtil den når frem til træhvepselarvens gang. Derefter lægger
sabelhvepsehunnen sit æg. Arbejdet med at bore læggebrodden flere centimeter ind i træet
kan tage flere timer. I den periode er hunnen uhyre sårbar over for at blive snuppet af fx en
fugl. Når sabelhvepselarven kommer frem af ægget, opsøger den træhvepselarven, lammer
den og fortærer den stille og roligt udefra. Først næste forår er sabelhvepselarven voksen og
gnaver sig ud til træets overflade.
Det er almindeligt kendt, at snyltehvepse selv kan blive snyltet på af andre snyltehvepse,
såkaldte hyperparasitter, men man ved ikke, om der er hyperparasitter, som snylter på stor
sabelhveps.
Selvom det er vanskeligt at gøre nøjagtigt op, har snyltehvepse enorm økonomisk betydning.
Stor sabelhveps vil fx have stor betydning ved at bekæmpe træhvepse, der kan være
betydelige skadedyr i gavntræ. Tilsvarende har mange andre snyltehvepse økonomisk
betydning ved at bekæmpe skadedyr i skovbrug såvel som landbrug, der plages af både
sommerfuglelarver, bladlus, cikader og mange andre slags insekter. I nyere tid bruges
snyltehvepse i stor udstrækning til såkaldt biologisk skadedyrbekæmpelse, både i drivhuse og i
det fri. På den måde kan man begrænse eller helt undgå brugen af sprøjtemidler.
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Majflue
Udvalgets begrundelse
Majfluen (Ephemera danica) er den største danske døgnflue. Den findes både i vandløb og ved
rene søer. Den har være trængt meget tilbage pga. vandløbsforurening, men er blevet
talrigere igen i de senere år, fordi de direkte udledninger af spildevand er blevet stoppet.
Majfluerne danser elegant og stille i flokke over engene ved søbredder og vandløb. Døgnfluer
lever ofte kun et enkelt døgn som voksent insekt, og derfor bruges betegnelsen ”døgnflue” tit
som billedligt begreb.
Oplev den i naturen
Majfluen er udbredt og forholdsvis almindelig i hele landet. Larverne er 2-3 år om at udvikle
sig. Larverne lever i rentvandede åer, hvor de graver sig ned i U-formede rør på stabil
sandbund. De voksne insekter flyver fra sidst i maj til starten af juli. De holder til i den
beskyttende vegetation langs åbredden. Ved godt vejr flyver de parringsdans over det åbne
vand – tusindvis samtidig.
Fakta
Længde (larve)

Max. 25 mm.

Længde (voksen)

Krop 25 mm, haletråde op til 45 mm.

Vingefang

45-60 mm.

Flyveperiode

Sidst i maj til sidst i juni.

Føde, voksne

Ingen.

Føde, larve

Findelt, organisk materiale (detritus).

Antal æg/kuld

5.000-8.300.

Antal kuld/år

1.

Levetid (max.)

3 år.

Bestand

Stor.

Udbredelse, verden

Nordvesteuropa.

Udbredelse, Danmark

Større vandløb på Fyn, Sjælland og i Jylland.

Trækforhold

Trækker kun lidt væk fra sit vandløb.

Anvendelse

Meget vigtig føde for fisk i vandløb. Har stået model til mange af
sportsfiskernes tørfluer, fordi den i flyvetiden efterstræbes aktivt
af ørred og stalling.

Fjender

Fisk, svaler, flagermus.

Beskrivelse
Larven har store gæller langs ryggen og er flødefarvet med mørke tegninger. Mandiblerne
(kæberne) er meget store og rager frem fra munden som et par stødtænder. Den voksne
døgnflue er lyst flødefarvet med mørke partier på ryggen og klare vinger med enkelte sorte
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pletter. Haletrådene er længere end kroppen. Majfluen er den største døgnflue i det meste af
Europa.
Levesteder
Majfluens larve foretrækker større, rene vandløb, men kan også træffes i mindre vandløb. Den
er udbredt på både Fyn og Sjælland og er almindelig i Jylland.
Majfluens larve findes udelukkende i vandløb, men den har en meget nær slægtning i søer.
Den lever typisk i de partier af åen, hvor strømmen er god, og bunden består af grusblandet
sand. Larven kan også træffes på rent sand og steder, hvor der kun er ganske lidt sand
mellem stenene. De voksne insekter finder man oftest på undersiden af blade i brinkens
bevoksning, hvor de sidder og venter på godt vejr til deres parringsdans, der foregår over
åbent vand.
Biologi
Larven lever nedgravet i bundmaterialet i et U-formet rør. Her er den godt beskyttet mod at
blive ædt af fisk. Den lever af detritus, dvs. findelt, organisk materiale fra svampe, bakterier,
alger, henfaldne blade m.m., der triller af sted hen over bunden. Afhængigt af temperaturen
og fødens tilgængelighed og kvalitet er larven 1-3 år om at gennemføre larveudviklingen.
Som andre døgnfluer er den ikke helt færdigudviklet, når den kommer op af vandet. Den skal
gennemgå nok et hudskifte, før den er voksen (imago). De nyklækkede insekter søger derfor
normalt straks ind til land, hvor de sætter sig på undersiden af blade for at gennemføre deres
forvandling til voksent insekt.
Afhængigt af temperatur og luftfugtighed kan der gå et par dage, før de skifter hud for sidste
gang. Efter hudskiftet sidder de og venter på højt, klart, tørt og stille vejr til deres
parringsflugt.
Majfluernes parringsflugt er et fantastisk skue. I tusindvis af hanner flyver op til toppen af
brinkens elletræer og lader sig falde med vingerne holdt i et V, så de stille synker et stykke
ned, før de igen flyver opad. I løbet af kort tid bliver de opsøgt af parringsvillige hunner, der
straks bliver omgivet af bejlere. Efter parringen søger hunnen normalt tilbage i dækning i
vegetationen, indtil dens æg er modnet. Derefter flyver den ud og lægger sine æg på
vandoverfladen.
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Blå mosaikguldsmed
Udvalgets begrundelse
Blå mosaikguldsmed (Aeschna cyanea) er et af Danmarks største og mest elegante og
farvestrålende insekter. Ingen steder i insektverdenen finder man så kæmpestore
sammensatte øjne. Den er et drabeligt rovdyr både som nymfe og voksen. Den er meget
almindelig og kan ses overalt i Danmark. Den er derfor en god repræsentant for
guldsmedeordenen, der omfatter omkring 50 arter af guldsmede og vandnymfer i Danmark.
Oplev den i naturen
Blå mosaikguldsmed yngler i stillestående eller langsomtflydende vand, men de flyver vidt
omkring og ses ofte i haver og åbne bevoksninger. De er territoriale og hannerne afpatruljerer
deres område og angriber andre indtrængende hanner. Til gengæld er de nysgerrige og
tillidsfulde over for mennesker, der bevæger sig ind på deres enemærker og tager gerne én i
nærmere øjesyn.
Fakta
Længde af larve

Max. 45 mm.

Længde af voksen

71-74 mm.

Vingefang

Op til 110 mm.

Flyveperiode

Slutningen af juni til hen i oktober.

Føde, voksne

Insekter.

Føde, larve

Insekter, orme, igler, krebsdyr, fiskeunger og larver.

Antal kuld/år

1.

Levetid (max.)

3-4 år.

Bestand

Stor.

Udbredelse, verden

Hele Europa bortset fra de nordligste dele af Skandinavien.

Udbredelse, Danmark

Hele landet.

Trækforhold

Ingen fast træktid, men den flyver en del omkring.

Beskyttelse

Ingen.

Anvendelse

Ingen.

Fjender

Fisk, fugle.

Beskrivelse
Blå mosaikguldsmed hører til de store guldsmede. Den kendes nemmest fra de andre
mosaikguldsmede på, at de to sidste bagkropsled er ensfarvede blå hos hannen og grønne hos
hunnen. Larven kendes på den meget smalle maske.
Udbredelse
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Blå mosaikguldsmed er udbredt over hele Danmark og i resten af Europa bortset fra de
nordligste egne.
Levesteder
Den blå mosaikguldsmed er ikke særlig kræsen med hensyn til levestedet. Den kan findes
både i næringsrige og næringsfattige søer, men også i mindre tørvemoser. I en lun, godt
bevokset havedam er der en meget stor sandsynlighed for, at den findes. Første år der er vand
i en havedam, bliver den som regel invaderet af blå mosaikguldsmed.
Biologi
Guldsmedene er en af de ældste insektgrupper, og i Kultiden var der arter med et vingefang
på 70 cm. Det er kraftige, langstrakte insekter med 4 vinger, som er næsten lige store, og
som i hvile holdes udbredt. Guldsmede er fantastiske til at flyve og kan flyve meget langt.
Mange arter krydser således Middelhavet hvert år. De kan også flyve meget hurtigt og
indhenter fx nemt en svirreflue eller en klæg i luften. Larverne er kraftigt byggede og bevæger
sig på en meget speciel måde. De fylder først tarmen med vand, som de så kan sprøjte ud i en
kraftig stråle, der bevirker, at larven suser af sted som en blæksprutte. Guldsmedene har de
største øjne i insektverdenen og jager udelukkende ved hjælp af synet.
Blå mosaikguldsmed flyver ofte langt fra det sted, hvor den er klækket, og kan derfor ses
overalt i landet. Den er ikke særlig sky, og selv mennesker kan bruges som hvile- og
udkigssted, hvorfra den kan gøre lynhurtige udfald og fange insekter. Arten klarer sig godt i
damme, der mere eller mindre bundfryser. I det hele taget er den forbavsende tolerant over
for lave temperaturer. Blå mosaikguldsmed flyver helt hen, til det mørkner, og den kan også
finde på at flyve i gråvejr eller endda regnvejr, blot det ikke er alt for voldsomt.
Parringen hos blå mosaikguldsmed begynder med, at hannen sætter sig på hunnens forkrop.
Så bøjer han bagkroppen frem og griber hunnen om hovedet og det forreste af forkroppen
med den tang, som han har i spidsen af bagkroppen. Når han har fået ordentligt fat, slipper
han med benene og retter kroppen ud og flyver så med hunnen i tandem. De kan godt flyve
sådan rundt et stykke tid.
Til selve sædoverførslen flytter hannen først en portion sæd fra spidsen af bagkroppen og til et
særligt apparat mellem andet og tredje bagkropsled. Hunnen bøjer bagkroppen frem under sig
og anbringer spidsen mod hannens parringsorgan, og sådan kan de flyve rundt som et
parringshjul, indtil hunnen har fået modtaget sæden. Så skilles parringshjulet, og de flyver
hver til sit. Hannen går på jagt efter en ny hun, og hunnen opsøger et vandhul for at lægge
æg. Hun borer æggene ind i vissen plantevegetation omkring et vandhul eller en sø. Æggene
overvintrer og klækker først næste forår. Selve larveudviklingen kan tage op til tre år i
Danmark afhængigt af forholdene lokalt.
De voksne tager næsten udelukkende insekter, bl.a. mange stikmyg, dansemyg og døgnfluer,
men også hurtigtflyvende insekter som svirrefluer og klæg. Sommerfugle ædes også, idet
vingerne dog klippes af inden fortæringen. Larven er næsten altædende og tager smådyr, men
også fisk, fx geddeyngel, ædes. Ligeledes æder guldsmeden mange haletudser af frøer,
hvorimod haletudser af skubtudse undgås. Larven fanger sin føde med et helt specielt
mundværktøj, masken, som er larvens underlæbe, der er hængslet og forlænget. Masken kan
skydes lynhurtigt frem som en tang og gribe byttet.
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Almindelig skøjteløber
Udvalgets begrundelse
Almindelig skøjteløber (Gerris lacustris) er almindelig overalt i vandhuller og damme. Den kan
gå og springe på vandoverflader, hvor den lever af døde og døende insekter. Adfærden viser
meget om vands fysiske egenskaber. En repræsentant for insektordenen næbmundede, der
blandt andet omfatter ca. 1.400 danske arter af bladlus, tæger og cikader, der alle har kraftige
stikkende og sugende snabler. De fleste er harmløse, men nogle arter er alvorlige skadedyr.
Oplev den i naturen
Man møder almindelig skøjteløber på overfladen af rene vandløb. Den er ikke så almindelig i
Danmark, men lokalt almindelig. Fx er der en stor bestand på Gudenåen. Larven er under
nordiske himmelstrøg et par år om at udvikle sig til voksent insekt. Den lever som rovdyr på
vandoverfladen. Om efteråret flyver den langt væk fra vandet for at finde et sted at overvintre.
Den kommer frem igen i slutningen af april.
Fakta
Længde, voksen

17-18 mm.

Flyveperiode

Varme sommernætter.

Føde, voksen

Insekter.

Føde, larve

Insekter.

Antal kuld/år

1.

Levetid (max.)

3 år.

Bestand

Lille.

Udbredelse, verden

Det meste af Europa og et stykke ind i Lilleasien.

Udbredelse, Danmark

Hist og her.

Fjender

Flagermus, fugle og fisk.

Beskrivelse
Skøjteløberne er en let kendelig gruppe af insekter, idet de alle har slank krop med 4 lange og
2 korte ben. De 4 lange ben danner et kryds, så kropsvægten fordeles jævnt, og skøjteløberen
kan således stå på vandets overflade uden at synke igennem. Fodleddene er tæt besat med
ganske fine hår, som er 50 µ lange og fint rillede. Hårlaget får dyret til at se helt forsølvet ud
under vand, idet et ganske tyndt lag luft hænger fast ved hårene.
Udbredelse
Almindelig skøjteløber er den almindeligste skøjteløber i Danmark og findes pletvist over hele
landet.
Levesteder
Almindelig skøjteløber holder til i alle slags vandsamlinger og i langsomt strømmende vandløb.
Biologi
Skøjteløberen kan ved sine lynhurtige bevægelser hen over vandet opnå en hastighed på ca.
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120 cm pr. sekund, svarende til, at et menneske svømmede med en hastighed på over 600 km
i timen! De to korte, forreste ben bruges kun som en form for skøjter og til at fange byttet
med. Det bageste benpar er også blot et par skøjter. Det er de to lange midterben, der står for
fremdriften. Spidsen af benene dyppes lidt ned i vandet, hvorefter de trækkes bagud, nøjagtig
ligesom man ror en båd. Hvis man anvender et højhastighedskamera og lægger farvepartikler
på vandet, kan man se, at der dannes små (4 mm) hvirvler i vandet.
Skøjteløberne er rovdyr, der lever af andre insekter som fx stikmyg, der lander på vandet for
at lægge æg. Skøjteløberen svømmer lynhurtigt hen til myggen, griber den med de forreste
fangben og udsuger den med sin snabel. Skøjteløberne er fantastisk følsomme over for
vibrationer på vandoverfladen. De kan således mærke, når en myg lander på 2-3 meters
afstand, eller når en døgnfluelarve kommer op til vandoverfladen for at forvandle sig.
Inden parringen holder hannen fast ved hunnen i flere uger og deler endda bytte med hende.
Hunnen lægger sine æg i vegetation i vandet. Livshistorien herefter afhænger af de lokale
forhold. Nogle steder i det sydlige Europa kan skøjteløberen gennemføre larveudviklingen på et
par måneder, mens den højere mod nord skal have op til et par år. De overvintrer som fuldt
udviklede, før de lægger æg.
Damflagermus tager gerne skøjteløbere, men i den periode, hvor flagermusen jager, er
skøjteløberne tilbøjelige til at søge ind mod land og opholde sig tæt ved brinkerne.
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Stor spiralvårflue
Udvalgets begrundelse
Husbyggeriet hos larven af stor spiralvårflue (Phryganea grandis) er fantastisk, og husbyggeri
er i øvrigt et særkende for en meget stor gruppe af vårfluer. Andre arter konstruerer fangnet
af silke. Den store spiralvårflue er meget almindelig i damme og skovsøer over hele landet.
Den er en af de største af Danmarks ca. 170 vårfluearter. Den er let at finde og nem at holde i
akvarium. Vårfluelarver er vigtig føde for fisk og vandfugle.
Oplev den i naturen
Ligesom natsværmere har vårfluer hår på deres vinger og flyver om natten. Stor spiralvårflue
kan have et vingefang på 60 mm og har meget lange antenner – næsten lige så lange som
vingerne, der er brede og gråbrune. Hannerne er mindre og mangler sort stribe på forvingen.
Larverne bygger huse af sten og skaller og lever i vegetationen i skovsøer og damme. De
voksne lever sjældent længere end en uge. Flyvetiden er fra april til august.
Fakta
Længde af larve

Op til 40 mm.

Længde af hus

Op til 60 mm.

Vingefang

40-60 mm.

Flyveperiode

Juni-august.

Føde, voksne

Tager ikke meget føde til sig, men suger af og til nektar fra
blomster.

Føde, larve

Store og små vanddyr. Det kan fx være andre vårfluelarver,
døgnfluelarver og guldsmedelarver.

Levetid (max.)

1 år.

Bestand

Stor.

Udbredelse, verden

Findes i Norge, Sverige og Finland, og den forekommer også
mange andre steder i Nord- og Mellemeuropa.

Udbredelse, Danmark

Hele landet.

Beskyttelse

Ingen.

Fjender

Fisk, fugle, flagermus.

Beskrivelse
Stor spiralvårflue er den største og kraftigste vårflue i Danmark. Den voksne vårflue er
gråbrun på kroppen og vingerne, som har udflydende lyse og mørkebrune tegninger.
Antennerne er tynde og trådformede og lidt længere end selve dyret. Han og hun ligner
hinanden, men hunnen er lidt større.
Udbredelse
Stor spiralvårflue er udbredt og almindelig i hele landet.
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Levesteder
Stor spiralvårflue holder til ved søer, vandhuller og langsomt strømmende vandløb. Den findes
især på lokaliteter med mange vandplanter.
Biologi
Parringen foregår fra begyndelsen af juni nær vandhullet. Herefter lægger hunnen sine æg
under vandet. Æggene lægges i en ringformet gelé-agtig masse, der svulmer op nede i vandet
og fæstnes på en vandplantes stængel.
Æggene klækkes efter 2-3 uger, og de små larver begynder straks at bygge små spiralformede
huse af vandplanter. Husene bygges større og større i takt med, at larverne vokser gennem
sine fem larvestadier.
De små larver lever på bunden og bruger især kransnål-alger som byggemateriale. Senere
flytter larverne op på vandplanter lige under vandoverfladen. Her bruger de især regelmæssige
bladstumper af vandaks til at bygge husene.
Larverne overvintrer på bunden af vandhullet og forpupper det følgende forår. Puppen laver
den inde i huset, og efter cirka to uger svømmer puppen op til overfladen. Her klækkes den
voksne vårflue. Det varer kun få øjeblikke, og den voksne vårflue kan flyve væk med det
samme.
Stor spiralvårflue flyver fra begyndelsen af juni, og kan findes gennem hele sommeren og frem
til slutningen af august. De voksne vårfluer lever dog kun i få dage eller uger, og i denne korte
periode tager de kun lidt næring til sig.

Hjemmesider
www.naturkanon.dk
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside for Danmarks Naturkanon.
www.sns.dk
Skov- og Naturstyrelsens hovedside.
www.udinaturen.dk
Udinaturen.dk er et interaktivt kort, som samler naturtilbud i hele Danmark.
www.dn.dk/skoletjenesten
Skoletjenesten i Danmarks Naturfredningsforening.
www.naturkatapulten.dk
En stor samling af naturoplevelser for familier og naturformidlere.
www.entoweb.dk
Dansk Entomologisk Forening er folk, som interesserer sig for insekter. Hovedorganisation for
Entomologisk Forening (Insekter bredt), Lepidopterologisk Forening (Sommerfugle),
Entomologisk Selskab for Fyn (Insekter bredt), Fynske Entomologer (Insekter bredt), Århus
Entomologklub (Insekter bredt), Nordjysk Lepidopterologklub (Sommerfugle). Deres
hjemmesider findes via hovedsiden.
www.dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings hovedside
www.mim.dk
Miljøministeriet
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Bogens fotos
Vi har valgt ikke at sætte billedtekster i bogen, men vi har i stedet samlet en række korte
forklaringer på nogle af bogens fotos her i vejledningen:
Forsiden: Mariehøns i flok på en pæl ved kysten. Læs mere på side 7 i bogen under ”Vidste du
det?”
Pige med en guldsmed på næsen (rød hedelibel). Guldsmede er generelt ikke bange for
mennesker og kan finde på at sætte sig på dig.
Omslag indersiden: To drenge løber gennem græshoppesværm i Afrika. Billedet viser på en
gang både fascination, skræk og alt det sjove, børn kan føle ved mødet med insekterne.
Fortæller også at en naturkanon ikke er den samme alle steder i verden.
Side 5: En sommerfugl (nældens takvinge) på vej ud af sin puppe.
Side 7: Øverst: mariehønens larve.
Side 8: Øverst: eremittens tomme puppe-kokon, som er lavet af sammenkittet træsmuld.
Nederst det voksne insekt.
Side 9: Øverst: eremitlarver. Nederst: eremittens ekskrementer, som minder om små
træpiller.
Side 10: På hun-løvgræshoppen her kan man tydeligt se den lange læggebrod.
Side 12: Fire skovmyrer angriber en snudebille.
Side 14: På begge fotos ses tydeligt, hvordan bierne er indsmurt i pollen. På det lille foto kan
man se, hvordan bien samler pollen i sine ”pollenbukser” på bagbenene, så den kan
transportere den indsamlede pollen hjem til bistadet. Nektar transporteres i en lille blære, der
kaldes for honningmaven.
Side 15: Nogle af cellerne er fyldt med honning og lukket med bivoks – andre er ved at blive
fyldt op.
Side 16: På fotoet kan man tydeligt se de dobbelte bånd på bagkroppen.
Side 17: Svirrefluen har meget store sammensatte øjne. Man kan næsten fornemme, at den
kan se stort set hele vejen rundt om sig selv.
Side 21: Øverst: en stor flok larver, som klumper sig sammen på de store brændenælder.
Nederst en puppe.
Side 22: Sabelhvepsen tæt på.
Side 23: Læg mærke til den lange læggebrod.
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Side 24-25: To fotos af den voksne majflue og to af nymfen. Læg mærke til nymfens kæber
på fotoet side 25. De ligner stødtænder.
Side 26: I midten: et foto af nymfen, som er et rovdyr i vandet.
Side 27: En voksen guldsmed på vej ud efter sidste hudskifte over vandet.
Side 28: Læg mærke til, hvordan vandoverfladen buler ned under skøjteløberens ben på
fotoet både på side 28 og 29. Næsten som en trampolin.
Side 29: Flere skøjteløbere samles omkring et bytte som vandoverfladens gribbe.
Side 30: Øverst: det voksne insekt og nederst: et lille foto af larven i det spiralformede hus.
Side 31: Øverst: to andre vårfluelarver med deres huse. Nederst: det voksne insekt.
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Kopiark – Vandhulsakvarium til insekter
Et akvarium er en glas- eller plastikkasse til vanddyr. I kan indrette et akvarium, hvor I kan
kigge nærmere på de insekter, der lever i (eller på) vandet.
I skal bruge
Vandlevende insekter, et akvarium af glas eller plastik med låg, akvariegrus, 10-15
bambuspinde så høje som akvariet, nogle sten eller trærødder, 2/3 vand fra hanen og 1/3
vand fra vandhullet, vandplanter fra vandhullet, måske en akvarielampe.

Det er en god ide at forberede akvariet en uges tid, før I fanger dyrene. På den måde kommer
vandet, planterne og de andre ting i akvariet i en naturlig balance og vandet bliver klart.
Skyl gruset godt i rent vand og læg det i et tre-fem centimeter tykt lag, så det er lavest forrest
i akvariet. Læg nogle større sten og måske en trærod ned i akvariet. Sæt bambuspindene ned i
gruset med et par centimeters mellemrum bagest i akvariet. På den måde får akvariet sin egen
"rørskov", hvor dyrene kan gemme sig. I stedet for bambus kan I også bruge stykker af
tagrør.
Fyld akvariet med 2/3 vand fra vandhanen. Fyld op med vand fra det vandhul, hvor I fanger
dyrene. I kan tage nogle planter med fra det samme vandhul, men I kan også købe nogle hos
akvariehandleren. Nogle gode planter er vandpest, tusindblad og hornblad. De kan både
plantes i bunden og flyde frit omkring i vandet.
Stil akvariet køligt. Planterne har brug for lys for at vokse, så sæt eventuelt kunstigt lys på. Så
kan I også nemmere se dyrene. Stil ikke akvariet i direkte sollys. Det varmer vandet op og får
de små alger til at blomstre, så vandet og glasset bliver helt grønt.
Nogle af dyrene kan flyve, og andre kan klatre op ad glasvæggen, så læg et låg på akvariet.
Nogle af dyrene vil sikkert æde hinanden. Det er en god ide at sørge for masser af små
vandlopper og dafnier. De er nemlig byttedyr for mange af insekterne.
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Kopiark – Terrarium til insekter
Et terrarium er en glas- eller plastikkasse til landdyr. De fleste landlevende insekter kan
sagtens holdes i et terrarium i et stykke tid. Her er det meget lettere at holde øje med dyrene
og følge deres adfærd og udvikling.
For at indrette er godt terrarium eller akvarium er det vigtigt, at I kender insekterne og deres
levesteder. Så kan I indrette deres midlertidige glashjem, så de har det godt. Husk på, at I
kun har dyrene til låns fra naturen. Når I er færdige med at kigge på dem, skal I sætte dem
tilbage i naturen, hvor I fangede dem.
I skal bruge
Landlevende insekter, et terrarium af glas eller plastik med låg, akvariegrus, jord og visne
blade, små planter, mos, grene, bark osv. fra der, hvor I finder insekterne, en vandforstøver.

Terrarium
Få fat på et terrarium i glas eller plastik på over 30 liter. Læg to centimeter akvariegrus i
bunden som dræn. Læg cirka fem centimeter jord og visne blade oven på gruset og lad det
skråne ned mod det forreste glas. Plant mos og andre små planter fra det sted, hvor I fandt
dyrene. De højeste planter skal være bagest, så I kan holde øje med dyrene. Læg nogle grene
og et stykke bark ned, så der er mulighed for at klatre og gemme sig.
Insekterne og planterne har brug for fugt, så overbrus bunden og planterne med en
vandforstøver hver dag. Det må ikke blive for vådt. Stil terrariet ved stuetemperatur og lyst,
men ikke i direkte sollys. Sørg for, at der er den rigtige mad til dine insekter.
Husk
Hvis I sætter mariehøns og bladlus ned sammen, bliver det et ædegilde.
De store løbebiller og græshopper er rovdyr, som hurtigt vil rydde godt op i de andre dyr.
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Kopiark – Insektsuger
I skal bruge
To stykker akvarieslange, gaze, saks, tape, glas med låg og nogle små insekter.
Meget små dyr kan fanges med en insektsuger. Der er mange modeller, men den mest enkle
kan I lave af to stykker slange, lidt gaze og et stykke tape. Skær to stykker slange – en tynd
og en tyk – på cirka ti centimeter hver. Klip et lille stykke gaze og sæt de to slanger sammen
med gazen imellem. Sæt det fast med et stykke tape omkring samlingen. Se på tegningen
hvordan.

Med en insektstøvsuger kan I fange meget små insekter, uden de bliver mast. Put det tynde
rør i munden og sug forsigtigt insektet ind i det store rør. Pust derefter forsigtigt dyret ned i et
glas med låg. I kan øver jer først med nogle riskorn.
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Kopiark – Fra labre larver til sommerfugle
Sommerfugle er flotte, farvestrålende og fascinerende, når de svæver elegant gennem luften
eller sidder stille på blomster for at suge nektar.
Få sommerfugle ved skolen
Det er nemt at skabe et godt sted for sommerfuglene. Har I en eller flere sommerfuglebuske,
så er I allerede godt i gang. Sæt sommerfuglebusken et sted, hvor der er meget sol, og gerne
tæt ved huset, så I kan se og nyde sommerfuglene. Planter som lavendel, katteurt, stenurt og
timian er gode til at lokke sommerfugle til. Det er også en god ide at have et sted, hvor
brændenælderne får lov at stå til larverne.

Lav et forvandlingsbur
I skal bruge:
Et terrarium med net over, sommerfuglelarver, små grene, blade til foder og et kamera, så I
kan få et foto af forvandlingen.
Led efter larverne af nældens takvinge og dagpåfugleøje på store brændenælder. Andre hører
hjemme på andre planter. Tag kun nogle få larver med hjem af hver slags, og lad ikke flere
forskellige arter gå i samme bur. Buret kan være en tæt kasse eller et terrarium. Der skal fint
net over buret, så der altid kan komme frisk luft ind til larverne. Det kan for eksempel være
lavet af tyl.
Det er meget vigtigt, at I lægger mærke til, hvilken plante I finder larverne på. Larverne
holder sig nemlig oftest til en bestemt plante. Tag nogle skud med blade fra planten med
hjem. Larverne skal helst have friske stængler og blade hver dag. I buret skal I også lægge
nogle små grene og kviste. Dem skal larverne bruge, når de skal lave deres puppe.
Larverne sætter pris på et rent bur. Tag gamle visne blade og larvernes ekskrementer ud hver
dag, så der ikke ligger noget og mugner i bunden af buret. Larverne er skrøbelige, så det er
ikke en god ide at bruge dem som kæledyr og tage dem op af buret. Når larverne skal til at
lave deres puppe, begynder de at vandre rundt i buret for at finde en kvist eller et andet
passende sted til puppen. I må ikke tage pupperne af grenen eller pille for meget ved dem, for
så kommer sommerfuglen måske aldrig ud. De fleste sommerfugle kommer ud 10-15 dage
efter, at larverne har forpuppet sig.
Er I opmærksomme, kan I se sommerfuglen komme ud af puppen. Et par dage før bliver
puppen lidt mørkere, og dagen før kan I se farverne på sommerfuglens vinger. Sommerfuglene
kommer tit ud af deres pupper tidligt om morgenen. Så hvis I vil være sikre på at se det, skal
I stå tidligt op. De nye sommerfugle er meget sårbare. De første par timer tørrer de vingerne,
og derefter kan I sætte dem forsigtigt ud på det sted, hvor I fandt larverne.
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Kopiark – Lok insekter til
I behøver ikke altid løbe efter insekterne. Alle, der har prøvet at spise udenfor om sommeren
ved, at gedehamse (hvepse), myrer og fluer kan lokkes med mad eller sodavand, og at myg
ved vandhullet eller i skoven kan lokkes med bare arme og ben. Faktisk er det ikke en helt
dårlig ide at lokke mere organiseret og fx holde øje med gedehamsene lige uden for et vindue i
klasseværelset, hvor I har lagt lidt frugt, saft eller kød. Se, hvilke andre dyr og insekter, der
bliver lokket til, og hvordan de spiser det eller bringer maden med sig.
Mange insekter elsker naturens sukker fra gærede, overmodne frugter. Det giver problemer,
når gedehamsene flokkes ved frugttræerne og havebordene i sensommeren. Men vi kan bruge
det til at lokke de smukkeste dag- og natsommerfugle tættere på.
I skal bruge:
En liter billig rødvin, et kilo sukker, ståltråd, tyk bomuldssnor eller stofstykker, saks, en spand
med låg, lommelygte og et net.
Forberedelse
Varm rødvinen lidt op og bland det med sukkeret i en spand, til sukkeret er opløst. Klip
snorene af i længder af cirka 50 centimeter. Bind et stykke ståltråd i enden af hver snor og bøj
ståltråden som en krog, der kan hænges op på en gren. Læg snorene i sukkerblandingen i
cirka et døgn. Husk at lægge låg på spanden.

Dagsommerfugle
Hvis I vil lokke dagsommerfugle til, skal I om formiddagen hænge snorene op på grene, hvor
der er læ og sol. Det kan være i en have eller på en sti langs hegn eller skov. Hæng mange
snore op med fem meters mellemrum på en rute, hvor I let kan finde snorene igen. Hver halve
time kan I patruljere ruten.
Natsommerfugle
Hvis I vil se natsommerfugle, skal I hænge snorene op cirka en time før solnedgang. Hæng
snorene frit fremme på en rute, hvor I nemt kan finde dem igen i tusmørket. Tag en stor
lommelygte med ud og lys på snorene. Der er flest natsværmere i den første time efter
solnedgang. Tag et net med og hold det under snorene, når I lyser på dem. Nogle
natsværmere vil slippe snoren og falde ned i nettet.
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Kopiark – Bank insekter
Kæp og hvidt lagen
Mange insekter sidder godt skjult på blade og grene af træer, buske og andre høje planter.
Dem kan I banke ned. Selv om det lyder voldsomt, kan man gøre det uden at skade hverken
insekterne eller planterne.
I skal bruge:
Et hvidt lagen, en dug eller en paraply, en hvid bakke, glas med låg, nogle plastikskeer, en
plastiksæk og en solid kæp.

Læg det hvide lagen eller hold en paraply omvendt under buskene. Ryst buskene eller bank
med små, hurtige slag på grene og kviste med kæppen. Dyrene drysser ned på det hvide
lagen, hvor de er nemme at se og samle op.
Brug jeres plastikske og læg dem i glas, hvor I kan kigge nærmere på dem. Det er godt at
banke, hvor der er masser af sol og varme.
I kan også trække en plastiksæk ned over en gren og ryste den. Hæld derefter dyrene ned i en
hvid bakke.
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Kopiark – Faldfælder
I kan grave faldfælder ned i jorden, hvor I tror, der er mange smådyr på jordoverfladen.
I skal bruge:
Nogle syltetøjsglas, en skovl, en hvid bakke.

Grav nogle syltetøjsglas ned i jorden, så kanten er lige under overfladen. Skjul kanterne med
lidt blade. Dyr, der bevæger sig på jordoverfladen, falder ned i glassene. Læg et blad eller et
stykke bark over fælderne, hvis det skulle regne. Ellers drukner dyrene. Hæld dyrene ned i en
hvid bakke, hvor I bedre kan se dem.
Husk, hvor I har gravet fælderne ned, og tøm dem jævnligt. Lad dem aldrig stå længere end
en dag. Husk at dække hullerne til, når I fjerner fælderne.
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Kopiark – Grøntsagsfælder og flaskefælder
I kan lave en let fælde af hule kartofler eller andre grøntsager. Dyrene kan bo inde i deres
mad. Der er dejligt fugtigt og mørkt.
I skal bruge:
Nogle kartofler, squash, roer, agurker eller andre store grøntsager, en kniv, elastikker, en hvid
bakke.

En stor grøntsag skæres over på langs. Den nederste del udhules. Skær en lille indgang til
hulen. Hold de to halvdele sammen med en elastik. Mange smådyr kan godt li’, mørke og
fugtige steder. Det gør det naturligvis ikke værre, hvis de også kan spise af deres nye
skjulested.
Læg fælden i skovbunden eller i haven. Kig i fælden efter nogle timer – eller allerbedst dagen
efter. I fælderne fanger I for eksempel biller og ørentviste, men også dyr, der ikke er insekter
som bænkebidere, snegle og skolopendere.
Flaskefælder
Nogle biller kan I fange højt oppe i træerne. Tag en stor plastflaske og mos en halv banan ned
i bunden. Hæld lidt øl ned over bananen. Bind en lang snor fast i flaskehalsen. Kast snoren op
over en gren højt oppe i et gammelt løvtræ. Træk flasken op og bind fast. Kig i fælden efter
nogle timer eller dagen efter. Hvis I hænger fælderne for lavt, vil de tiltrække hvepse.
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Kopiark – Lyslokning
Natsværmere og mange andre insekter bliver tiltrukket af lys. Det kan I bruge til at fange
dem.
I skal bruge:
Et par hvide lagner, en kraftig pære eller et lysstofrør, æggebakker og glas med låg.

Læg et lagen på jorden under lyset og sæt et andet lagen lodret bag lyset. Sæt det hele ud i
haven og vent på at insekterne dukker op. De vil sætte sig på det hvide stof. I kan stille nogle
store æggebakker under lyset. Natsværmerne er vilde med lyset og skyggerne ved
æggebakkerne. De sætter sig på det ru materiale. Tag fotos af insekterne eller fang dem
forsigtigt i nogle glas med låg.
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Kopiark – Byg en insekt-redekasse
Det er godt med noget høj bevoksning, hvor insekterne kan gemme sig. Gamle hule træer, en
rådnende træstamme, en bunke savsmuld eller en brændestabler vil også kunne huse en
masse små beboere. I kan let lave et par redehuse til insekter, hvor mariehøns, ørentviste,
sommerfugle og andre insekter kan gemme sig, overvintre eller få unger.
Den lette
I skal bruge:
Bambuspinde, grensaks, snor.
Tag et bundt tynde grene eller bambuspinde på
cirka 15-20 centimeter og bind dem sammen
med en snor. Mellem grenene er der masser af
gode små skjulesteder. Lav flere og læg dem
eller hæng dem op rundt omkring i haven.

Den lidt sværere
I skal bruge:
Et stykke af en træstamme, en sav,
boremaskine og bor, søm, hammer, hø
eller halm.
Sav 20 centimeter af en træstamme med
en diameter på cirka 10 centimeter.
Skær en skive på en centimeter af i hver
ende.
Bor et hul midt ned gennem stammen på 4
centimeter i diameter. Hvis I ikke har et
bor, der kan klare det, kan I flække
stammen og udhule de to halvdele med en
sav eller et huljern.
Bind eller skru dem sammen og fyld hø
eller halm ned i kanalen.
Søm eller skru enderne på og bor en
masse små huller i forskellige størrelser
ind til hulrummet i stammen fra alle sider.
Sæt kasserne et stille sted i haven eller
hæng dem op i et træ.
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Kopiark – Fangstjournal
Art – dansk navn: _____________________________________________________
Art latinsk navn: ______________________________________________________
Beskrivelse af dyret:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Fotos af insektet:

Her fandt jeg mit insekt (naturtype, sted i Danmark, plante osv.):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Findetidspunkt (dato, årstid, tid på dagen):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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